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Danjal av Rana 02.05.2016 (09:45)  
Hann makar vindin í nátt 
Fyrrapartin fer eitt lágtrýst á veg í ein landnyrðing framvið beint vestan fyri Føroyar og gevur okkum 
nógvan vind og óstøðugt veður. Mikudagin fer enn eitt brúgvalag framvið Føroyum av útsynningi, 
men seinni í vikuni nærkast eitt hátrýst oyggjunum av suðri.  
  
Í dag verður hvassur vindur upp í skrið av suðri, 15 til 20 m/s, sum fyrrapartin fer í ein útsynning. Tað 
klárar í, tó verður ælaveður, men út á dagin færri æl og fleiri sólglottar. Týsnáttina makar hann vindin 
í gul til stívt andøvsgul av útsynnningi, 5 til 10 m/s. Samdrigið og okkurt ælið. Hitin alt samdøgrið 
millum 5 og 8 stig.  
  
Týsdagin verður gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s. Samdrigið og sum frá líður einans 
okkurt ælið. Um náttina snarar hann í ein landsynning og sunnan og øtlar vindin í andøvsgul upp í ein 
strúk, 8 til 13 m/s. Tað verður skýggjað og regn av útsynningi. Hitin alt samdøgrið millum 5 og 8 stig.  
  
Mikudagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi, seinni suðri, 8 til 13 m/s. Skýggjað og 
regn ella ælaveður og hitin millum 8 og 10 stig. Um náttina stívt andøvsgul upp í hvassan vind av 
suðri, 10 til 15 m/s, tað klárar í og sum frá líður einans okkurt ælið. Hitin millum 6 og 8 stig.  
  
Hósdagin verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av suðri, 10 til 15 m/s, sum snarar í ein vestan og 
makar niður í andøvsgul upp í ein strúk, 8 til 13 m/s. Tað klá´rar í, tó okkurt ælið. Hitin um 8 stig. Um 
náttina gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s og okkurt einkult æl. Hitin millum 4 og 7 stig.  
  
Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útsynningi, 8 til 13 m/s. Okkurt æl, men eisini 
sólglottar. Hitin alt samdøgrið millum 4 og 8 stig.  
  
Leygardagin verður lot til andøvsgul av útsynningi, sum fer í ein landsynning, 3 til 8 m/s. Yvirhøvur 
trut og hálvskýggjað til skýggjað. Hitin millum 5 og 8 stig. 
In.fo 
 

 
Sendi ikki út neyðarkall 
Tyrlan, sum datt niður á veg frá einum boripalli í Norðsjónum til Bergen, sendi ikki út neyðarkall. Tað 
skrivar norska tíðindastovan NTB. 
- Ongar upplýsingar eru um, at boð vórðu send flogleiðarunum um trupulleikar umborð, sigur 
varaforsetin í CHC Helicopter, Duncan Trapp, við Energy Voice. 
Trapp er í Stavanger fyri at hjálpa norsku, bretsku og fronsku skaðaserfrøðingunum við kanningunum 
av vanlukkuni. 
- Tað er framvegis ov tíðliga at siga nakað um orsøkina til vanlukkuna, sum kravdi 13 mannalív, sigur 
hann. 
Felagið, sum átti tyrluna, CHC Helikopter Service, hevur 14 tyrlur skrásettar í Norra. 
Loftferðslueftirlitið lýsti eftir vanlukkuna fríggjadagin flúgviforboð fyri tyrluslagnum EC225LP. 
Airbus, sum er framleiðari, hevur fylgt upp og givið øllum tyrlum av hesum slagnum kring heimin 
flúgviforboð. 
- Vit eru djúpt rakt av syrgiligu hendingini, har starvsfelagar og ferðafólk mistu lívið, sigur Trapp við 
Energy Voice. 
Í norskum miðlum hevur ljós verið varpað á, at høvuðsrotorurin á tyrluni loysnaði og datt av, áðrenn 
tyrlan datt niður. 
Bergens Tidende skrivaði um vikuskiftið, at ein líknandi vanlukka 1. april 2009 út fyri Peterhead í 
Skotlandi kravdi 16 mannalív, tveir flogskiparar og 14 ferðafólk.  
Kelda: Ritzau/NTB 
Antares.fo 
 

 
CHC misti miljardasáttmála í februar 
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Í februar í ár varð greitt, at CHC Helikopter Service ikki fær endurnýggjað avtaluna við Statoil um 
flúgving frá Flesland og Florø. 
Virðið á sáttmálanum er mett til eina miljard norskar krónur. Frá 1. mai næsta ár yvirtekur 
tyrlufelagið Bristow flúgvingina, skrivar Stavanger Aftenblad. 
Í sambandi við tillutingina av sáttmálanum til Bristow legði Statoil dent á, nýggi sáttmálin bar í sær 
bæði kostnaðarsparingar og eina meira effektiva flúgving. 
– Hetta var ein kapping um ein sáttmála, sum ein annar aktørur enn CHC vann. CHC er framvegis ein 
týdningarmikil veitari hjá Statoil. CHC fer framvegis at standa fyri 50 prosentum av loftvegis flutningi 
okkara í framtíðini, sigur tíðindatalsmaðurin Morten Eek í Statoil við blaðið. 
Aftenbladet skrivar eisini, at Statoil fleiri ferðir hevur endað ella ikki endurnýggjað sáttmálar við feløg, 
ið hava havt deyðsvanlukkur. 
Allur norski oljuídnaðurin mintist á middegi í gjár tey 13, ið lótu lív í tyrluvanlukkuni fríggjadagin, við 
tøgn í ein minutt. 
Kelda: offshore.no  
Antares.fo 
 

 
Gongst onki serligt hjá heimaflotanum 
Javnan hava tíðindi um góðan fiskiskap hjá einstøkum bátum og skipum verið hesar fyrstu 
mánaðirnar av árinum. Tíverri síggjast ikki hesi góðu tíðindi aftur í samantaldu avreiðingunum.  
Avreiðingarnar tilsamans fyrsta ársfjórðing í ár vóru í nøgd á sama støði sum í fjør, og eru enn eins og 
seinastu árini á lágum støði, samanborið við góð fiskiár. 
Av teimum týdningamestu fiskasløgunum minkaði nøgdin av toski góð 900 tons ella 20% í mun til í 
fjør, og av upsa var nakað tað sama sum í fjør – ein lítil minking á 5%. 
Nøgdin á hýsu er vaksin munandi í ár, við 40%, men viðmerkjast skal, at seinastu árini hevur 
hýsunøgdin verið serliga lág. 
Av øðrum botnfiski, eitt nú brosmu og longu, er nøgdin størri í ár enn í fjør – ávikavist 75% og 32% 
Samlaða nøgdin í ár av flatfiski er vaksin 40%. Í mun til í fjør er landað væl meira av svartkalva – 
omanfyri helvtina meira enn í fjør. 
Havast skal í huga, at veiðan á Flemish Cap og undan Íslandi er við í avreiðingunum. 
Tekin eru um, at fiskaprísirnir fyri botnfiskin yvirhøvur roynast nakað verri í ár enn í fjør. Fyri flatfiskin 
eru prísirnir nakað frægari í ár. 
Samlaða avreiðingarvirðið fyrsta ársfjóðringin var tað sama sum í fjør – smáar 200 milliónir krónur. 
 
Verður fyrsti ársfjóðringurin í ár samanborin við fyrsta ársfjórðing undanfarin ár, sæst, at veiðan ikki 
er góð fyri tíðina. 
Í talvuni og strikumyndini niðanfyri er botnfiskanøgdin í fyrsta ársfjórðingi í ár samanborin við 
undanfarin ár, og staðfestast kann, at nøgdirnar, sum eru avreiddar seinnu árini, eru smáar.  
Antares.fo 
 

 
Magni hevur størstu fráveruna 
02.05.2016 - 11:13 
Løgtingið hevur havt sín seinasta fund í hesi tingsetuni, og um einki óvæntað hendir, verður 
tingfundur ikki aftur fyrr enn á ólavsøku. 
Seinnu árini hava fjølmiðlarnir gjørt nógv burturúr at hyggja eftir, hvørji tingfólk hava havt mestu 
fráveruna í tingsetuni. Hetta verður gjørt út frá gerðabókini hjá løgtinginum, men talið kann vera sera 
misvísandi, tí skilt verður ikki ímillum, hvussu leingi fólk hava sitið í tingsalinum, men bara hvussu 
nógvar heilar tingfundir tey hava verið burturstødd.  
Tað vil siga, at ein tinglimur sum setur fótin innum hurðina í tingsalinum og rýmur avstað aftur 
beinanvegin, stendur til at vera møttur líka væl sum tann, ið situr ein heilan dag á fundi.  
Harumframt skal eisini havast í huga, at ofta eru fleiri fundir sama dag, og tí kann ein tinglimur, sum 
er burturstaddur í ein dag, verða skrivaður fyri fráveru frá nógvum fundum.  
Vit hava kortini gjørt ein lista yvir fráveru síðani valið. 70 fundir hava verið síðani nýggja løgtingið kom 
saman fyrstu ferð og fráverurnar frá heilum tingfundum eru hesar:  
Magni Laksáfoss        12 fundir  
Annika Olsen         11 fundir  
Jenis av Rana    9 fundir  
Jákup Mikkelsen   9 fundir  
Kristin Michelsen   5 fundir  
Jacob Vestergaard   5 fundir  



Bárður Nielsen    4 fundir  
Helena Dam á Neystabø  4 fundir  
Kaj Leo Johannesen   4 fundir  
Jørgen Niclasen   3 fundir  
Bill Justinussen    3 fundir  
Heðin Mortensen   3 fundir  
Bjarni Hammer    2 fundir  
Magnus Rasmussen   2 fundir  
Jónleif Johannesen   2 fundir  
Sonja Jógvansdóttir   2 fundir  
Bárður Kass Nielsen   1 fund  
Bjørt Samuelsen   1 fund  
Djóni N. Joensen   1 fund  
Pauli T. Petersen   1 fund  
Kristianna W. Poulsen  1 fund  
Magni Laksáfoss, sum stendur ovast á listanum, hevur umframt hesar fráverurnar, havt farloyvi frá 13 
fundum. Sostatt hevur hann ikki verið á tilsamans 25 av 70 fundum (tað svarar til eina fráveru á 
tilsamans 35,7 prosent).  
Nordlysid.fo 
 

 
Jonas G. Hansen skoraði 
02.05.2016 - 11:39 
Føroyski U21 landsliðsleikarin skoraði, tá hansara lið í næstbestu donsku deildini vann í gjár. 
Jonas spælir við FC Helsingør. Dysturin hesaferð var ímóti FC Roskilde. Helsingør vann 3-1 og ein av 
málskjúttunum var Jonas G. Hansen, ið spældi allan dystin. FC Helsingør liggur á 8. plássi av teimum 
12 liðunum í næstbestu donsku deildini. 
Nordlysid.fo 
 

 
Atlantic Airways: Fyrstu A-flogmekanikarar í Norðurlondum 
02.05.2016 - 19:57 
Hósdagin í síðstu viku var móttøka í hangarinum hjá Atlantic Airways á flogvøllinum í Vágum í 
sambandi við, at Uni Svabo Joensen, Bjarti Jøkladal og Einar Vesturklett sum teir fyrstu í 
Norðurlondum hava lokið útbúgving sum A-flogmekanikarar (category A aircraft technicians). 
Atlantic Airways ynskir teimum hjartaliga tillukku við útbúgvingini.  
Atlantic Airways 
Nordlysid.fo 
 

 
Leicester er meistari 
02.05.2016 - 22:12 
So er tað ótrúliga endaliga staðfest. Leicester er meistari í Onglandi og hevur skapt eina tað størstu 
sensatiónina í fótbólti nakrantíð.  
 
Endaliga staðfestingin kom í kvøld, tá Chelsea og Tottenham spældu javnleik 2-2. Tað ger, at einki lið 
kann fáa Leicester aftur, hóast fleiri umfør eru eftir av kappingini.  
Nordlysid.fo 
 

 
Oljuskip hjá Maersk á Havnini 
02.05.2016 - 13:31 
Tað er alt meira vanligt, at frálandsskip koma til Føroya fyri at skifta manning og fáa ymsar tænastur 
her. Her er sum oftast talan um hálendsk, norsk ella bretsk veitingarskip, ið arbeiða eystan fyri 
føroyska markið. Tað er tó meira sjáldsamt, at donsk frálandsskip leggja leiðina henda vegin við tí 
undantaki, tá slík skip eru partur av leitiboringum í Føroyum. 
Men í morgun kom tó eitt av skipunum hjá Maersk Supply á Havnina fyri at skifta manning. Við 
skipinum eru vanliga 20 mans, men tað hevur pláss fyri upp til 70 fólkum upplýsir Jonhard 
Johannessen, sum stendur á odda fyri Agency-deildini hjá Faroe Ship. Higartil hevur felagið tikið sær 
av fleiri frálandsskipum, sum eru komin til Føroya.  



Tað er torført at finna Maersk-skip, har føroyingar ikki eru á brúnni ella í maskinuni. Hesaferð er talan 
um ein føroying, sum er við skipinum, nevniliga  havnamannin Kjartan Mohr, sum er skipari. Oljan.fo 
skilur, at Maersk Lifter, sum er ein sokallaður “ankerhandlari”, m.a. hevur havt uppgávur við Magnus 
oljupallin eystan fyri Hetland. Teir eru chartraðir av oljufelagnum BP, sum eisini hevur nógv arbeiði 
vestan fyri Hetland. Sum skilst var orsøkin at koma til Føroya fyri at skifta manning heldur enn at 
leggja leiðina til Lervick góða flogsambandið millum Føroyar og umheimin. 
Oljan.fo 
 

 
Ruth verður í Skagen í kvøld 
02.05.2016 - 12:09 
Nótaskipið, Ruth, verður í Skagen í kvøld við 3000 tonsum.  
Ruth hevur roynt eftir svartkjafti vestanfyri Hebridurnar hendan túrin, og fiskiskapurin hevur verið 
hampiligur. Ruth hevur roynt í fimm dagar hendan túrin.  
Tá ið Ruth hevur landað, skulu teir í dokk í Skagen, har skipið skal gerast liðugt, eitt nú smáar 
justeringar og málast heilt liðugt.  
Ruth var einasta nótaskipið, sum var eftir á feltinum, øll hini skipini hava fiskað svartkjaftakvotuna.  
Fiskur.fo 
 

 
Ísfiskalínuskip landa síðst í vikuni 
02.05.2016 - 01:07 
Fýra ísfiskalínuskip fiska við Ísland og Fiskamarknaður Føroya væntar at tvey av teimum koma at 
landa síðst í vikuni, meðan hini bæði neyvan landa í vikuni.  
Skipini hava ein blanding av toski, hýsu, brosmu og longu. Eisini eru tvey frystilínuskip við Ísland. 
Undir Føroyum eru fýra línuskip til fiskarí, skrivar Fiskamarknaður Føroya í metingini.  
- Vit væntað at 1-2 landa mánadagin og so okkurt seinni í vikuni. Tá verður streymurin sera harður. 
Tað er mest toskur, hýsa, brosma og longa skipini fáa. Helst fer okkurt línuskip út í næstum.  
Fiskur.fo 
 

 
Lotto-miljóningurin er funnin 
02.05.2016 - 10:37 
Føroyingurin, sum vann 27 milliónir krónur á einum Lotto-seðli er nú funnin. Tað upplýsti Marie 
Vestergaard, kunningarleiðari hjá Danske Spil fyri útvarpinum í morgun. 
Hon segði, at persónurin um vikuskiftið hevur vent sær til teirra. Í farnu viku valdu Danske Spil at 
eftirlýsa Lotto-spælaranum, sum hevði keypt vinnaraseðilin frá Keypsamtøkuni í Hoyvík, tí vinnarin tá 
enn ikki hevði gjørt vart við seg.  
Men nú er sambandið skapt, og viðkomandi kann síggja fram til at fáa 27 milliónir krónur inn á kontu 
sína.  
Portal.fo 
 

 
Borgarstjórarnir í Cork og Tórshavn fegnaðust um góðan sang 
02.05.2016 - 12:04 
Heðin Mortensen, borgarstjóri í Havn, hevur saman við konuni Hjørdis seinastu dagarnar verið gestur 
í mentanarbýnum Cork í Írlandi, har tey m.a. hava vitjað Chris O’Leary, Lord Mayor of Cork. 
Tórshavnar Kamarkór hevur samstundis, m.a. við stuðli frá Tórshavnar kommunu, luttikið í stórari 
evropiskari sangkapping í Cork. Kórið varð sum eitt av ellivu valt burturúr 24 luttakarum, og endaði 
sum nummar 8 av teimum 11, nakað, sum leiðarin Bernhardur Wilkinson var væl nøgdur við.  
Sunnudagin var stórfingin gudstænastu í Christ the King Church, har Tórshavnar Kamarkór sang undir 
gudstænastuni.  
Nógv fólk møttu í til gudstænastuna í katólsku kirkjuni, og heilt sermerkt var, at undir altargongdini 
varð bara sungið á føroyskum, nakað sum heilt sjáldsamt fekk kirkjufólkið at reisa seg og klappa fyri 
føroyska kórinum.  
Bæði borgarstjórapørini vóru og hugdu at sjálvari kappingini í City Hall og vóru til gallatiltakið 
sunnukvøldið, har kórið eisini kombineraði sangframførðsluna við føroyskan dans.  
Cork – ella Corcaigh á írskum – er ein vakur býur í landspartinum Munster á útsynningshorninum á 
Írlandi. Har búgva um 120.000 fólk í býnum og um 300.000 í stórkommununi, og býurin er triðstørsti 
býur í Írlandi.  



Cork varð í 2005 valdur sum Evropiskur Mentanarhøvuðsstaður, og hevur síðan gjørt nógv burturúr 
serliga list og sangmentan. Kenda áin River Lee rennir mitt gjøgnum býin, sum hevur eina av heimsins 
størstu nátúrligu havnum.  
Býurin hevur ríka søgu og avbera gott veðurlag. Cork er universitetsbýur og serliga eru tónleika- og 
listaskúlarnir kendir, t.d. Cork School of Music og Crawford College of Art and Design.  
Eitt annað, sum býurin Cork er kendur fyri, er at Apple longu í 1980 bygdi eina stóra verksmiðju í 
býnum. Heimsins gitnasta telda – iMac – varð bygd í Cork. Í dag starvast yvir 3000 fólk á menningar- 
og tænastumiðstøðini hjá Apple í Cork.  
Eitt av starvsfólkunum er Eirikur Mortensen, sonur Hjørdis og Heðin Mortensen. Tveir aðrir 
føroyingar starvast eisini har, brøðurnir Ásmundur og Sverri í Sandágerði. Eirikur, sum hevur finska 
konu, hevur starvast her í fleiri ár og trívist væl í Cork við familjuni.  
Portal.fo 
 

 
Spot-festival: Beinta fekk góð ummæli 
02.05.2016 - 13:56 
Leygardagin var frumframførsla av føroysk-danska symfoniska verkinum Beinta, sum byggir á søgnina 
um kvinnuna, ið eisini er fyrimynd fyri víðagitnu skaldsøguni Barbara hjá Jørgen Frants Jacobsen. 
Hesaferð er tað sangarinnan Anna Katrin Egilstrøð, sum hevur tónasett Beintu saman við danska 
tónaskaldinum Allan Gravgaard Madsen.  
Mæta Aarhus Symfoniorkester stóð fyri tónleikinum undir frumframførsluni í Musikhuset í Aarhus á 
stóra Spot Festivalinum um vikuskiftið.  
Tónaverkið fær góð ummæli í donskum miðlum í dag. Bæði Poliktiken og Nordjyske Stiftstidende 
geva framførsluni fimm av seks stjørnum. Aarhus Stiftstidende gevur fýra av seks.  
”..det er af flere grunde et orkesterværk, der fortjener at blive hørt langt ud over den enlige 
opførelse på årets Spot Festival. Det var gribende smukt i sin enkle kombination af lyd og billede, og 
det var stærkt at opleve Anna Katrin Egilstrøð fortolke øgruppens mytiske kvindeskikkelse fra 
kvindens synsvinkel...”, skrivar ummælarin hjá Politiken, Henrik Friis.  
Undir yvirskriftini ”Fantastisk” skrivar Nordjyske Stiftstidende m.a.: ”De 40 minutter føltes alt for 
hurtigt overstået, da man lod sig henføre og forføre i det storslåede lydbillede. Man følte sig på 
Færøerne i den store kolde tomhed, og musikken skabte den perfekte stemning til en vandring ud i 
det uvisse. Da teksterne handlede om det, at havet tager og giver, kunne man ikke andet end blot 
nyde det hele godt hjulpet på vej af det visuelle og Anna Katrin Øssursdóttir Egilstrøð porøse og 
poppede attitude. ”Beinta” var en oplevelse, der gav meget mere, end den tog. Det var en skøn 
oplevelse og et smukt lille frikvarter fra de mange rytmiske koncerter under dette års Spot Festival.”  
Umframt sang og tónleik, eru eisini myndir ein partur av konsertini. Rammatik (t.e. Marianna 
Mørkøre og Rannvá Káradóttir) hava gjørt myndir til verkið.  
 

 
Óvanligt: Hagaær við fýra lombum 
02.05.2016 - 07:59 
Bjørn Patursson, fyristøðumaður í Koltri, trúði ikki sínum egnu eygum, tá hann í vikuskiftinum kom 
fram á eina ær, sum hevði lembt minst trý fitt svørt lomb. 
Trílembur eru ikki vanligur í Koltri. Tað er bert hent eina ferð fyrr síðan Bjørn Paturson kom út í Koltur 
í 1994, skrivar hann á Facebook-vanganum hjá Koltri.  
Hann var tó ikki vísur í, at tað vóru trý lomb, hann hevði sæð, og hann fór tí í gjár ein túr út aftur at 
hyggja. Og tá varnaðist hann, at trð ”triðja lambið”, sum hann hevði havt illgruna um, kanska bara var 
ein steinur, vísti seg at vera tvey lomb, sum lógu og vermdu seg, tí ”...tá eg nærkaðist, skumpaði ærin 
undir lombini, og har stóðu ikki minni enn fýra lomb og vinglaðu á sekstan beinum”, skrivar Bjørn 
Paturson.  
Tað óvanliga er, at talan er um eina heilt vanliga ”hagaær”, sum aldrin so mikið sum hevur luktað til 
hoyggj, enn minni kraftfóður, men hevur gingið úti í haganum alt sítt lív.  
Fyristøðumaðurin loyvir sær tó at ivast í, um ærin megnar at fáa øll lombini undan.  
- Tað er ein heilt annar spurningur, og tað ivist er stórliga í, skrivar Bjørn Patursson.  
Portal.fo 
 

 
Mátti skerast leysur – illa fyri av kulda 
02.05.2016 - 08:34 
Tíðindi > Lóg & Landaskil > Løgregla 



Um middagsleitið í gjár var stórur útrykningur norður eftir oyggj. Talan var um ein persónbil, sum 
hevði koyrt av vegnum einastaðni millum støðina í Mjørkadali og niðankoyringina til Sornfelli. 
Tað var nærum av tilvild, at ein tangabilur hjá Mjólkarvirkinum kom fram á bilin. Bilurin koyrir ikki 
vanliga hesa leið, men sunnudagur var, og bilførarin hevði passager við henda túrin, og viðkomandi 
sær niður á ein bil, sum liggur undir vegnum á leiðini niðjan móti Mannaskarði.  
Tey fóru oman til bilin og kundu staðfesta, at ein ungur maður sat fastkleimdur í bilinum.  
Borið var skjótt at. Løgregla, sjúkrabilur og bilar frá Tórshavnar sløkkiliði vóru skjót á staðnum. 
Maðurin varð skorin leysur og fluttur á landssjúkrahúsið.  
Sambært vakthavandi hjá løgregluni, hevði ungi maðurin ikki fingið álvarsligan kropsligan skaða, men 
hann var nógv niðurkøldur. Á Landssjúkrahúsinum fingu tey hita í mannin aftur, og meira veit politiið 
ikki um heilsustøðuna hjá honum at siga.  
Óvist er hvussu leingi maðurin hevur ligið fastkleimdur í bilinum – mett verður millum 2 og 4 tímar. 
Men ferðslan er ikki nógv eftir Oyggjarvegnum, og tað verður mett sum heppin tilvild, at hann 
yvirhøvur varð funnin somikið skjótt.  
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Sáttmálarnir longdir í tvey samdøgur 
02.05.2016 - 09:02 
Freistin fyri galdandi sáttmálar hjá arbeiðarafeløgunum er longd til á midnátt í annaðkvøld. 
Sáttmálarnir gingu út í gjár, 1. mai, men samráðingarnar á Hotel Føroyum halda fram. 
Samráðingarnar millum Føroya Arbeiðsgevarafelag øðrumegin og tey fimm fakfeløgini, Føroya 
arbeiðarafelag, Havnar arbeiðarafelag, Havnar arbeiðskvinnufelag, Klaksvíkar arbeiðskvinnufelag og 
Klaksvíkar arbeiðsmannafelag hinumegin, vóru alla síðstu viku.  
Partarnir hava latið hvørjum øðrum síni krøv, men eru enn ikki komin á mál. Feløgini eru samd um 
einki at siga um krøvini og samráðingarnar, veit heimasíðan hjá kringvarpinum at siga.  
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Bert 2,5 prosent av almennu húsaognunum í Eysturoy 
02.05.2016 - 09:57 
Næstan 79 prosent av húsaognunum hjá tí almenna liggja í Streymoynni. Hetta kemur neyvan 
óvæntað, men nú hevur Henrik Old, landsstýrismaður við innlendismálum sett tal á ognirnar, býtt 
upp í sýslur. 
Tað ger hann í svari til ein skrivligan fyrispurning frá Kára P. Højgaard úr Nýtt Sjálvstýri, sum vildi hava 
at vita, hvussu almennu fermetrarnir eru býttir millum økini í landinum.  
Og her kundi staðfestast, at hansara egna heimabeiti, Eysturoyggin, er við sviðusoð í mun til 
Streymoynna, Norðoyggjar og Suðuroy.  
Landið eigur 185 bygningar upp á tilsamans 234.200 fermetrar. Av hesum fermetrum, liggja 79 
prosent í Streymoy, 12 prosent í Norðoyggjum, 7 prosent í Suðuroy, 2 prosent í eysturoy og minni 
enn hálvt prosent í Sandoy og Vágum.  
Tølini eru hesi: 
Suðuroy 15.764 
Sandoy 830 
Vágar 512 
Streymoy 184.340 
Eysturoy 5.740 
Norðoyggjar 27.014  
Bygningarnir verða búktir til skrivstovur, skúlar, sambýli, sjúkrahús, smiðjur, søvn, goymslur og annað. 
Í einstøkum bygningum er lítið virksemi, upplýsir landsstýrismaðurin í svarinum.  
Afturat almennu bygningunum, eru sjálvsognarstovnar við einum samlaðum fermetratali upp á 
14.079, har landið rindar kostnaðin. Talan er um sambýlir.  
Og so verður upplýst, at landskassin harafturat rindar 42,3 milliónir krónur árliga í húsaleigu. Hesi tøl 
eru ikki uppgjørd fyri sýslur, men Henrik Old sigur, at Landsverk arbeiðir í løtuni við at skráseta allar 
leigusáttmálar hjá landinum.  
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Vegarbeiðið við omankoyringina í Kvívík gongur væl 
02.05.2016 - 15:03 



Sp/f ZRJ Entreprenørar tekur sær av at breiðka vegin við omankoyringina til Kvívíkar. Arbeiðið fevnir 
eisini um dagføring av innkoyringini til Kvívíkar. Ætlanin er samstundis eisini at bøta um viðurskiftini 
hjá teimum, sum eru til gongu, við at gera gonguteig á økinum og at seta upp ljós á dagførda 
vegateininum, sum verður umleið 150 metrar til longdar. 
 
Portalurin hevur sett seg í samband við Landsverk í dag, og tey upplýsa, at verkætlanin er broytt 
nakað, fyri at gera pláss fyri fyrsta parti av eini skúlagøtu frá Kvívík til Stykkið. Orsakað av hesi 
broyting, hevur sjálvt arbeiðið ligið stilt, men byrjar nú aftur fyrst í viku 14.  
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Undirveitari til Glasir farin á húsagang 
02.05.2016 - 15:10 
Ein undirveitari hjá donsku arkitektafyritøkuni BIG, sum hevur teknað og er heildarráðgevi í sambandi 
við Skúladepilin við Marknagil, er farin av knóranum. Enn ber ikki til at siga, um hetta fær nakra 
ávirkan á byggingina av Glasi, sum eftir ætlan skal takast í nýtslu við skúlaársbyrjan í 2017. 
 
Danska ráðgevandi verkfrøðingafyritøkan, Lemming & Eriksson, ið er partur av stóru 
byggiverkætlanini við Marknagil, sum danska arkitektafyritøkan Bjarke Ingels Group, BIG, hevur 
teknað og er heildarráðgevi á, er farin á húsagang. 
 
Hvørt hetta fær avleiðingar fyri sjálva byggingina ella ikki, er enn ikki heilt greitt. Lemming & Eriksson, 
ið gjørdi nógv umrødda roknifeilin í berandi kontruktiónini av skúladeplinum, er undirveitari hjá 
høvuðsráðgevanum, BIG, og tí er tað uppgávan hjá BIG at loysa møguligar trupulleikar, sum kunnu 
standast av, at áðurnevndi undirveitari ikki longur kann vera partur verkætlanini. 
 
Sum kunnugt er Glasir nýggi miðnámsskúlin í Havn, ið fer at avloysa Studentaskúlan, Handilsskúlan og 
Tekniska Skúla í høvuðsstaðnum. 
 
Skúlin er nú komin upp í fulla hædd, og í løtuni verður dekk lagt yvir 6. hædd, sum er ovasta hæddin í 
bygninginum. Somuleiðis er gongd komin á arbeiðið við at gera fasadu. 
 
Glasir skal eftir ætlan takast í nýtslu við skúlaársbyrjan næsta ár.  
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Búgvin fekk trolposan um skrúvuna 
02.05.2016 - 17:46 
Sunnumorgunin klokkan 04 boðaði trolbáturin Bugvin frá, at teir høvdu fingið trolposan um skrúvuna, 
og og ynsktu sleip.  
 
Búgvin var tá staddur í Geirðanum, sum er eitt øki landnyrðing úr Fugloynni. Hetta skrivar heimasíðan 
hjá Vørn. 
 
Brimil var tá staddur á Fuglafirði og loysti beinanvegin, og var hjá Búgvanum klokkan 08. Setti fast á 
Búgvan og sleipaði hann til Klaksvíkar har skipini komu um 15 tíðina. 
 
Kavarar av Brimli skóru av skrúvuni hjá Búgvanum . Teir vóru við at koyra avstað fyrstu ferð tá teir 
fingu um skrúvuna.  
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Hallur av Rana 02.05.2016 (09:00)  
Vaksandi vinnulív setir krøv til elframleiðsluna í Suðuroynni 
Seinastu árini eru vindmyllur vorðnar eina meira vanlig sjón kring landið, og hava tær megnað at lyft 
Føroyar upp á eitt støði, so at tjóðin í dag er millum tær fremstu í heiminum innan framleiðslu frá 
varandi orkukeldum.  
 
 
Higartil hava tær flestu verið í Eysturoynni og Streymoynni, men nú er túrurin komin til Suðuroynna. 
Á ársaðalfundinum hjá SEV varð upplýst, at arbeitt verður við at seta vindmyllur upp í Suðuroynni. 

mailto:hallur@in.fo


 
 
- Í løtuni verður arbeitt við at reisa vindmátimastur í Suðuroy. Roknast kann við, at Orka, sum er nýggj 
deild hjá Umhvørvisstovuni, ið nú umsitur elorkuøkið, ger eitt útbjóðingarumfar við vindorku í 
Suðuroy í ár.  
 
 
Avtalað er millum Orku og SEV, at í fyrsta umfari rindar SEV fyri ymiskar kanningar, ið gerast skulu, og 
verður tað soleiðis, at tann, sum vinnur útboðið, endurrindar SEV kostnaðirnar, samstundis, sum 
hesir verða roknaðir inn í boðið, segði Jákup Suni Lauritsen, nevndarformaður í SEV.  
 
 
Sum støðan er nú, so koyrir Suðuroyggin á sínum egna neti, og kemur meginpartin av orkuni frá olju. 
Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, metir tó, at vindmyllurnar kunnu draga Suðuroynna upp á sama støði 
innan varandi orkukeldur sum restina av Føroyum.  
 
 
- Sum nú er, so kemur 80 prosent av orkuni í Suðuroynni frá olju, meðan restin kemur frá vatnorku. Í 
meginlandinum er vindorka umleið 20-25 prosent, og vit at seta tvær vindmyllur upp í Suðuroynni, so 
hevði hon verið á sama støði sum restin av Føroyum. Fyri Suðuroynni merkir tað, at umleið helvtin av 
framleiðsluni kann koma frá vatn- ella vindorku.  
 
 
Við tveimum vindmyllum aftrat, so metir stjórin, at felagið megnar at veita nokk av streymi til 
virksemi á oynna. Men um vinnulívið í oynni heldur fram við at vaksa, so er neyðugt við øðrum 
átøkum, ásannar Hákun Djurhuus.  
 
 
- Har er nógv nýtt virksemi innan uppsjóvarvinnuni á oynni, og um tað heldur fram við at vaksa, so er 
helst neyðugt at leggja ein sjókaðal til oynna. Sum nú er, so megna við núverandi trýstið, men tað 
skal ikki nógv aftrat.  
 
 
- Um valið so stendur millum at fáa fleiri motorar til vega ella ein sjókaðal, so velja vit ein sjókaðal. 
Um vit kunnu bíða til ein Sandoyartunnil verður gjørdur, so spara vit nógvan pening við bara at leggja 
kaðalin gjøgnum undirsjóvartunnilin.  
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Hilmar Jan Hansen 02.05.2016 (09:27)  
Løkke stuðlar sjálvstýri 
Seinnapartin fríggjadagin hittust Lars Løkke Rasmussen, Aksel V. Johannesen og Kim Kielsen á 
ríkisfundi í Aappaluttoq í Grønlandi, har tosað var um felagsmál og annað av felags áhuga. Sum vant, 
var eisini tíðindafundur eftir sjálvan ríkisfundin. 
Har var tað, at spurningurin kom fram um føroyska og grønlendska ynskið um at smíða sær egnar 
stjórnarskipanir, og tá segði danski forsætisráðharrin, at hann virdi ynskini um sjálvstýri í bæði 
Føroyum og Grønlandi. 
 
- Grønland og Føroyar kunnu frítt velja, um tey vilja arbeiða við egnum stjórnarskipanum, segði Lars 
Løkke Rasmussen, samstundis sum hann segði, at eitt av evnunum á ríkisfundinum hevði verið, um 
Føroyar og Grønland skuldu hava egna stjórnarskipan og egnan búskap. 
 
Stjórnin positiv 
- Eg haldi, at ríkisfelagsskapurin ger okkum sterkari, og tað havi eg eisini fingið váttað á fundinum í 
dag. Samstundis havi eg virðing fyri, at bæði í Føroyum og Grønlandi er ynski um at arbeiða við 
egnum stjórnarskipanum, segði hann. 
 
Danska Ritzau-tíðindastovan endurgevur danska forsætisráðharran fyri at siga, at danska stjórnin er 
positiv mótvegis samskifti við Føroyar og Grønland um teir spurningar, ið kunnu stinga seg upp í 
sambandi við stjórnarskipanararbeiðið. 
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- Tað stendur eisini í samgonguskjalinum hjá donsku stjórnini, at hetta stendur báðum londum frítt at 
gera, váttaði Lars Løkke Rasmussen. 
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Terji Nielsen 02.05.2016 (10:14)  
1.000 atgongumerki seld eftir fáum minuttum 
Tað hevur verið ovurhonds stórur áhugi fyri heimadystinum hjá føroyska A-landsliðnum móti 
Portugal tann 10. oktobur í ár. Ein av høvuðsorsøkunum er ivaleyst, at heimsstjørnan Cristiano 
Ronaldo vónandi kemur á odda fyri portugisiska liðnum til Føroya.  
  
Í morgun klokkan 10 setti Fótbóltssamband Føroya seinastu 1.000 atgongumerkini til dystin til sølu á 
netinum, og tað gingu ikki meiri enn eini sjey minuttir, so vóru øll atgongumerkini seld.  
  
Kristin Dam Ziska, varaaðalskrivari í FSF, sigur, at tað vóru í veruleikanum bara tey, sum sótu klár 
klokkan 10, sum fingu ognað sær atgongumerkir, so stórur var eftirspurningurin í morgun.   
  
Í Fótbóltssambandi Føroya hava tey ongantíð áður merkt ein so stóran áhuga fyri einum heimadysti 
hjá føroyska landsliðnum.  
  
Føroyska landsliðið skal tó spæla ein HM-undankappingardyst undan dystinum móti Portugal. Hann 
verður leiktur í septembur, tá ið Ungarn kemur á vitjan. Til tann dystin eru framvegis eini 200 
atgongumerkir tøk í netsøluni hjá FSF. 
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Meting um tilfeingið fyri viku 18 2016  

 

Friday, 29 April 2016  

Samandráttur: Línuskip: Fýra ísfiskalínuskip fiska við Ísland. Vit vanta at tvey koma at landa síðst í 
vikuni, meðan hini bæði neyvan landa í vikuni. Skipini hava ein blanding av toski, hýsu, brosmu og 
longu. Eisini eru tvey frystilínuskip við Ísland. Undir Føroyum eru fýra línuskip til fiskarí. Vit vantað at 
1-2 landa mánadagin og so okkurt seinni í vikuni. Tá verður streymurin sera harður. Tað er mest 
toskur,  hýsa, brosma og longa skipini fáa. Helst fer okkurt línuskip út í næstum.  
Útróður:  Streymurin harðnar sum vikan líður og veðri verður umskiftandi, so tí vanta vit ikki nógvan 
útróður í vikuni.  
Djúpvatnstrolarar: Fýra fiska svartkalva og koma helst allir at landa í vikuni. Tveir mánadagin og so 
tveir seinni í vikuni. Fiskaríið er smáligt.  
Partrolarar:  Tey flestu pørini eru til fiskarí, men fiskaríð er vánaligt. Vit vantað at nøkur pør landa 
miðskeiðis ella síðst í vikuni.  
Trolbátar: Tríggjir eru nýliga byrjaðir túr, so tí er ivasamt um nakar kemur inn í vikuni. Restin liggja við 
bryggju, men møguliga fer onkur út í  næstum.  
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva og  helst kemur annar at landa síðst í vikuni, meðan hin ikki landar 
fyrr enn í aðru viku. Fiskaríið er brúkiligt. 
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Andlát 
Bjarni Jacobsen, vanliga nevndur Bjarni lærarin, andaðist á Klaksvíkar Sjúkrahúsi sunnumorgunin 1. 
mai, 71 ára gamal. 
 
Kjartan Hoydal, Tórshavn andaðist á Boðanesheiminum mánadagin 2. mai, 74 ára gamal. 
 
Mathilda Benjardøgg, úr Vági, andaðist á Suðuroyar sjúkrahúsi leygardagin 30. apríl, 84 ára gomul. 
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